Referat bestyrelsesmøde
Mødeleder: Ole
Referent: Kim Nichum
Dato: 30/4-2018

Tilstedeværende:
Ejnar, Louise, Asmus, Alex, John, Ole og
Kim
Fraværende:

Varighed: Start kl. 19.00
Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Dagsorden:
Godk. af referat fra sidste møde

Godkendt efter rettelser er lavet

Ok

Sponsor aftaler friskes op

Kim/Ole

Scan og arkivering af dok på
KAC

Kim/Asmus

Gennemgået.

Louise

Evt. udgift på briller der blev
beskadiget under arrangement.
Ole undersøger forsikring der
kan dække disse.
Ca. 90 køre med
Ca. 27 køre selv
1 nyt medlem på dagen.
Afklaring på unge mennesker
der skal køre med.
Forsikringer/Værge eller mindste
højde/alder

Ole

Åbne punkter fra tidligere

Regnskabet
a: Let oversigt
Åbenthus

Bestyrelsen
a: Situationen i folkerace
b: Bestyrelseskalender

Ole

Klasse 1 til DM er lukket.
Arbejder på alternativ.
Skal sættes op på KAC drop Box
med ting der skal huskes/søges
osv.
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Baneudvalget

a: Orientering

b: Kørerrepræsentant i FR
Rallyudvalget
a: Orientering

Byggeudvalg
a: Status på zonetilladelse

Orientering fra
a: Formanden
b: Bestyrelsesmedlemmer

Flere træningen efterlyses.

Ejnar

Spørger en fra klubben

Ejnar

Muligvis en mulighed for at køre
et løb her i Kolding.
Ole giver Alex besked mht.
kontaktperson Ved Dagrofa
JFM/speedsyd løb finalen der
arbejdes på at finde en
samarbejdspartner.

Ole

De 3 klubber skal arbejde
sammen om en fælles
beslutning om en ændring af
lokalplan. Efter næste weekend
skulle der gerne være et forslag
der kan afleveres til Kolding
kommune.
Pit området skal genetableres.
RC Royal arbejder ligeså på en
løsning.
Alex efterlyser en
afstemningsmulighed på vores
hjemmeside. Link fra FB til
hjemmeside.
Ejnar planlægger muligvis en B
licens i KAC
Internet skal bestilles ASAP
Løbstilladelse skal søges ved
Politiet.
KAC nyt deadline d. 6 maj
Toyota er solgt til skrot.
Layland er muligvis på vej til
genopstandelse.
Skær til høvl er ca. 1600,- og er
bestilt.

Kim
Ejnar
John
Asmus
Asmus/Alex

Medlemmer skal de udmeldes til
årets udgang automatisk eller
skal dette forgå som hidtil?
Eventuelt
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